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1.  Het ontwerpdecreet voor de financiering van het 
volwassenenonderwijs stelt dat CVO en CBE meer 
financiering krijgen als ze een werkzoekende opleiden 
“waarvan de opleiding past in een traject naar werk 
of bij een gepast opleidingsaanbod vastgesteld 
door VDAB”. Dit laat Actiris en VDAB, naargelang de 
bevoegdheid, toe om advies te geven of de opleiding 
van de werkzoekende past in het traject naar werk.

2.  De werkzoekenden in een ‘traject naar werk’ krijgen 
ook 100% vermindering van inschrijvingsgeld. Verder is 
er:
• 100% vermindering van inschrijvingsgeld voor alle 

jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT).
• vermindering van inschrijvingsgeld voor verplicht 

ingeschreven werkzoekenden, die een opleiding 
volgen die niet kadert in hun traject naar werk.

1. Inleiding
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Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden of werkzoekenden 
in BIT, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, moeten zich inschrijven als werkzoekende bij 
Actiris.
VDAB of Actiris, naargelang de bevoegdheid, oordeelt over 
de passendheid van een opleiding in het traject naar werk.

Actiris is bevoegd voor het advies over de passendheid 
van:
• alle taalopleidingen (exclusief de door VDAB-erkende 

taalbaden in het kader van de mandatering door 
Actiris aan VDAB)

• alle overige basisopleidingen (bijvoorbeeld 
geletterdheidsmodules…)

VDAB is bevoegd voor het advies over de passendheid van:
• alle door VDAB erkende beroepsopleidingen
• alle door VDAB niet-erkende beroepsopleidingen
• door VDAB-erkende taalbaden in het kader van de 

mandatering door Actiris aan VDAB, en waarbij VDAB 
ook de begeleiding naar werk opneemt. 

Een aantal opleidingen worden door Actiris en VDAB 
als ‘automatisch passend in het traject naar werk’ 
beschouwd. Een overzicht van deze ‘automatisch passende 
opleidingen’ vind je achteraan in deze brochure.

1.  We hanteren vier categorieën van werkzoekenden 
bij het bepalen van de vermindering van 
inschrijvingsgeld:

a.  De cursist is gekend als ‘werkzoekende in 
beroepsinschakelingstijd (BIT)’

b.  De cursist is gekend als ‘verplicht ingeschreven 
werkzoekende’

c. De cursist is gekend als ‘andere werkzoekende’: dit 
zijn de werkzoekenden die niet in BIT zijn en niet 
verplicht ingeschreven zijn

d.  De cursist is niet gekend als werkzoekende

2.  Passende opleiding in een traject naar werk
We maken een onderscheid tussen een ‘automatisch 
passende opleiding’ en een ‘passende opleiding na 
een individuele inschatting door VDAB of door Actiris, 
naargelang de bevoegdheid’:
a.  Automatisch passende opleiding: een opleiding 

die door Actiris of VDAB vastgelegd wordt als 
‘altijd passend in een traject naar werk van 
een werkzoekende’. Een lijst van automatisch 
passende opleidingen vind je op het einde van deze 
brochure.

b.  Passende opleiding na een individuele inschatting 
door VDAB of Actiris, naargelang de bevoegdheid: 
als de opleiding niet op de lijst van automatisch 
passende opleidingen staat en als de werkzoekende 
dit vraagt, zal VDAB of Actiris individueel 
inschatten of de gekozen opleiding past in zijn/
haar traject naar werk:
• Actiris geeft advies over alle overige 

basisopleidingen en taalopleidingen
• VDAB geeft advies over alle beroepsopleidingen 

(erkend of niet-erkend door VDAB)

3.  Erkende opleiding/niet-erkende opleiding bij VDAB
a.  Erkende opleidingen zijn opleidingen waarvoor de 

werkzoekende een VDAB-opleidingscontract krijgt. 
De opleiding is gratis en de cursist behoudt zijn/
haar uitkering. Meer info vind je op
vdab.be/opleidingen/premieserkend.

b.  Niet-erkende opleiding: alle overige opleidingen 
die een werkzoekende kan volgen, eventueel 
in combinatie met een vrijstelling van 
beschikbaarheid (zie verder).

4.  Wie heeft recht op vermindering van 
inschrijvingsgeld?
a. 100% vermindering van inschrijvingsgeld:

• voor alle jongeren in beroepsinschakelingstijd (BIT)
• voor verplicht ingeschreven werkzoekenden 

waarvan de opleiding past in hun traject naar 
werk 

•  voor cursisten gekend als ‘andere 
werkzoekende’ (dit zijn de werkzoekenden 
die niet in BIT zijn en niet verplicht zijn 
ingeschreven) en waarvan de opleiding past in 
hun traject naar werk

•  voor iedere werkzoekende gedomicilieerd in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een 
opleiding NT2 Richtgraad 1 en/of 2 volgt (cfr 
vrijstelling inschrijvingsgeld Brusselse NT2-
cursisten).

b. Vermindering van inschrijvingsgeld 
• Voor verplicht ingeschreven werkzoekenden 

die een opleiding volgen die niet past in hun 
traject naar werk

c. Geen vermindering van inschrijvingsgeld
•  Voor cursisten die niet gekend zijn als 

werkzoekende 

3. Definities

2. Bevoegdheids-
verdeling VDAB - 
Actiris

http://vdab.be/opleidingen/premieserkend
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• Voor cursisten gekend als ‘andere 
werkzoekende’ (dit zijn de werkzoekenden 
die niet in BIT zijn en niet verplicht zijn 
ingeschreven) waarvan de opleiding niet past 
in hun traject naar werk

5.  Vrijstelling van beschikbaarheid
Uitkeringsgerechtigde werkzoekenden die een 
opleiding, studie of stage willen volgen van minstens 4 
weken en die gemiddeld 20u per week duurt, moeten 
een vrijstelling van beschikbaarheid aanvragen. Voor 
Brusselse werkzoekenden wordt de vrijstelling verleend 
door Actiris.
• Werkzoekenden die een erkende opleiding volgen 

en dus een opleidingscontract krijgen, krijgen 
automatisch een vrijstelling van beschikbaarheid 
(als de opleiding minstens 4 weken en gemiddeld 
20u per week duurt).

• Werkzoekenden die een niet-erkende opleiding 
willen volgen, moeten dit zelf aanvragen. Meer info 
vind je op bit.ly/2LnoAdH

Opgelet: een opleiding waarvan VDAB of Actiris 
vaststelt dat die past in het traject naar werk 
betekent niet dat de werkzoekende automatisch 
een ‘vrijstelling van beschikbaarheid’ krijgt.

http://bit.ly/2LnoAdH
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De datastroom tussen Actiris en AHOVOKS is voorlopig 
niet geautomatiseerd. In afwachting van de automatische 
gegevensuitwisseling, werken we met attestering vanuit 
Actiris (A15 / A15CVO) of met de taalcheques die Actiris 
uitreikt voor het volgen van taallessen (NT2).

De opleidingen zijn onderverdeeld in drie categorieën. 
Er zijn drie scenario’s voor de aanvraag van de attesten 
en advisering, naargelang de categorie. We maken een 
onderscheid tussen: 

1.  Scenario 1 voor alle basisopleidingen (basisvaardighe-
den, aanvullende algemene vorming en richtgraden 1 
en 2 van de taalopleidingen Nederlands, Frans, Engels, 
inclusief de taalbaden in het kader van de VDAB-man-
datering) die automatisch een ‘positief advies als 
passend in het traject naar werk’ genereren (zie lijst 
op het einde van de brochure)

2.  Scenario 2 voor alle andere taalopleidingen 
(richtgraad 3 en 4 Nederlands, Frans, Engels en alle 
andere talen) of algemene vorming of bedrijfsbeheer/
ondernemerschap waarvoor Actiris bevoegd is om een 
advies te verlenen

3.  Scenario 3 voor alle beroepsopleidingen (erkend of 
niet erkend) waarvoor VDAB bevoegd is om een advies 
te verlenen. Zie hiervoor de werkwijze van VDAB

4. Opbouw 
datastroom 
AHOVOKS - Actiris

5. Werkwijze voor 
de aanvraag van 
de attesten en 
advisering van de 
opleiding in het 
traject naar werk 
voor Brusselse 
werkzoekenden
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2
Code andere 

taalopleidingen, 
algemene vorming 
en bedrijfsbeheer/
ondernemerschap

Analyse op basis van 
traject

Aflevering attest 
A15CVO over 

statuut inschrijving

+ verwijzen 
naar positief 

advies

+ verwijzen 
naar negatief 

advies

Geen 
dossier 

bij Actiris

Geen 
attest 

A15CVO

CVO/CBE/Huis NL

Mail sturen naar
CVO-CBE@actiris.be

Het advies voor deze 
opleiding is VDAB 

bevoegdheid

Advies altijd positief

WZ moet bewijs 
voorleggen

3
Codes andere 

beroepsopleidingen

1
Code basisopleidingen 
(basisvaardigheden, 
AAV, RG1 en RG2 NL/

FR/EN)

Naar Actiris

MyActiris
Contact Center

A15 standaard 

Taalhoek

taalcheque

Op basis van de 
opleidingscode bepaald 
door Onderwijs/VDAB/

Actiris

Toelichting per 
scenario

A15 standaard
• uitsluitend het statuut van de inschrijving

Attest A15 CVO
• statuut van de inschrijving
• verwijzen naar advies over de opleiding + 

opleidingscode

Voor de Brusselse WZ



9

5.1 Scenario 1
Voor alle opleidingen die een ‘automatisch positief advies’ 
genereren (zie lijst op het einde van de brochure) moet 
een bewijsstuk worden aangeleverd dat de werkzoekende 
is ingeschreven bij Actiris. 

Stap 1 
Werkzoekenden die zijn ingeschreven bij Actiris kunnen 
een A15 attest of een taalcheque (in het geval het een taal-
opleiding Nederlands betreft) aanvragen bij Actiris:

•  De werkzoekende kan het A15 attest downloaden via 
My Actiris (my.actiris.brussels). Voor ondersteuning kan 
de werkzoekende ook terecht bij het Actiris Contact 
Center (0800 35 123)

•  De werkzoekende kan de taalcheque aanvragen 
via de Taalhoek van Actiris: Taalhoek Actiris, 
Sterrenkundelaan 14, 1210 Brussel, taalhoek@actiris.be. 
Voor ondersteuning kan de werkzoekende ook terecht 
bij het Actiris Contact Center (0800 35 123)

Stap 2 
De werkzoekende legt het attest voor aan het CVO/CBE of 
aan het Huis van het Nederlands.

WZ

CBE
CVO
Huis NL

Code basis-
opleidingen

A15
Taalcheque

WZ

http://my.actiris.brussels
mailto:taalhoek%40actiris.be?subject=
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5.2 Scenario 2
Voor alle andere ‘taalopleidingen’ en de ‘algemene 
vorming’ of ‘bedrijfsbeheer/ondernemerschap’ is een 
bewijs van inschrijving bij Actiris met een specifiek advies 
van Actiris nodig.

Stap 1
Het bewijs wordt geleverd via het A15CVO attest, en kan 
enkel door de CVO/CBE of het Huis van het Nederlands 
Brussel (niet door de werkzoekenden zelf) bij Actiris 
worden aangevraagd via mail aan cvo-cbe@actiris.be. 
In de mail moeten het CVO/CBE of Huis van het 
Nederlands Brussel volgende zaken vermelden: 
•  Het rijksregisternummer van de werkzoekende die zich 

wenst in te schrijven bij het CVO/CBE
•  De naam van het CVO/CBE
•  De datum van inschrijving in de opleiding bij het CVO/

CBE
•  De opleidingscode 
•  De titel van de opleiding

Stap 2 
Actiris bezorgt het A15CVO-attest via mail aan het CVO/
CBE of het Huis van het Nederlands. Actiris gebruikt hier-
voor het centrale mailadres dat door CVO/CBE of het Huis 
van het Nederlands zelf is aangemaakt voor het ontvan-
gen van attesten (bijvoorbeeld attesten@cvoxxxx.be).

Analyse op basis 
van traject

Aflevering attest 
A15CVO over statuut 
inschrijving met advies

E-mail naar cvo-cbe@actiris.be
met volgende info:
• rijksregisternummer WZ
• naam van het CVO/CBE
• datum inschrijving opleiding 

bij CVO/CBE
• opleidingscode
• titel opleiding CBE

CVO
Huis NL

A

Code andere 
taalopleidingen, 
algemene vorming 
en bedrijfsbeheer/
ondernemerschap

CBE
CVO
Huis NL

mailto:cvo-cbe%40actiris.be?subject=
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5.3 Scenario 3
Voor alle beroepsopleidingen (erkend of niet erkend) 
waarvoor VDAB bevoegd is om een advies te verlenen.
Zie hiervoor de werkwijze van VDAB.

Geef 
tariefsuggestie

te betalen
tarief

Mogelijke 
antwoorden,
zie schema

Is cursist 
werkzoekend?

past de opleiding in 
traject naar werk?

CVO/CBE Da Vinci

VDAB
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7. Werkwijze 
VDAB voor de 
Brusselse cursist 
op basis van de 
individuele situatie 
(enkel nodig in 
het geval van de 
beroepsgerichte 
opleidingen - 
scenario 3)

1. De Brusselse cursist is werkzoekend en wil een door 
VDAB erkende opleiding volgen: De cursist moet de 
opleiding aanvragen via de VDAB-opleidingengids.
Uitzondering: voor de taalbaden richtgraad 1 en 
2 moet de opleiding niet aangevraagd worden via 
de opleidingengids. Deze vallen immers onder de 
automatisch passende opleidingen.
a. Van zodra de tariefsuggestie voor de cursist 

in een CVO/CBE wordt opgeroepen, krijgt 
AHOVOKS informatie over de vermindering van 
inschrijvingsgeld en extra financiering voor het 
centrum doorgestuurd. Dit gebeurt op basis van 
de beschikbare data in het VDAB-dossier van 
de cursist. De cursist moet hiervoor niets extra 
ondernemen.

2. De Brusselse cursist is werkzoekend en wil een niet-
erkende opleiding volgen: als de cursist vermindering 
van inschrijvingsgeld wil krijgen via VDAB, moet hij/
zij een aanvraag doen via het klantendossier in Mijn 
Loopbaan.
Tip: geef zeker de juiste instellingsnaam en naam 
van de opleiding mee met de cursist zodat hij zijn 
aanvraag correct kan indienen.
a. Een centraal team behandelt de aanvraag. VDAB 

brengt de cursist op de hoogte van de beslissing 
(goedkeuring of weigering) met een brief.

b. Van zodra de tariefsuggestie voor de cursist in 
een CVO/CBE wordt opgeroepen, krijgt AHOVOKS 
de informatie over de vermindering van het 
inschrijvingsgeld en de extra financiering voor het 
centrum doorgestuurd.

c. Als de cursist zich wil inschrijven voor een 
opleiding van minstens 4 weken die gemiddeld 
20u per week bedraagt, stuur hem/haar dan door 
naar Actiris om vrijstelling beschikbaarheid aan te 
vragen. Meer info op bit.ly/2LnoAdH

Beoordeling 
passendheid in 
traject naar werk

Tariefsuggestie Wat is de impact op 
de financiering van 
het centrum?

Signaal van 
AHOVOKS

Acties

De cursist is niet gekend als werkzoekende bij VDAB

Geen beoordeling over 
passendheid traject 
naar werk.

Geen vermindering van 
inschrijvingsgeld

Geen extra financiering 
voor het centrum

— Verwijs de cursist naar 
Actiris in functie van 
eventuele gedeeltelij-
ke vermindering van 
inschrijvingsgeld (als 
de cursist uitkeringsge-
rechtigd is).

De datastroom tussen VDAB en AHOVOKS is al 
geautomatiseerd.

6. Opbouw 
datastroom 
AHOVOKS - VDAB

http://www.vdab.be/opleidingen/aanbod?p=1
http://www.vdab.be/mijnloopbaan
http://www.vdab.be/mijnloopbaan
http://bit.ly/2LnoAdH
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Beoordeling 
passendheid in 
traject naar werk

Tariefsuggestie Wat is de impact op 
de financiering van 
het centrum?

Signaal van 
AHOVOKS

Acties

De cursist is gekend als werkzoekende bij VDAB

1. Opleiding past in 
het door VDAB 
vastgesteld traject 
naar werk.

100% vermindering van 
inschrijvingsgeld

Extra financiering voor 
het centrum

Deze cursist is gekend 
als werkzoekende.
De opleiding past 
in het door VDAB 
vastgestelde traject 
naar werk.

Schrijf de cursist in.
VDAB deelt je mee 
welke cursisten aan 
erkende trajecten moe-
ten deelnemen.

2. De opleiding past 
automatisch in het 
door VDAB vastge-
stelde traject naar 
werk.

100% vermindering van 
inschrijvingsgeld

Extra financiering voor 
het centrum

Deze cursist is gekend 
als werkzoekende.
De opleiding past 
automatisch in het 
door VDAB vastgestelde 
traject naar werk.

Als er voor deze 
opleiding een erkend 
traject bestaat, wijs 
de cursist daar dan 
op. De cursist kan 
daarvoor een aanvraag 
indienen op de VDAB-
opleidingengids.
Als er geen erkend 
traject bestaat: schrijf 
de cursist in.
Als het een opleiding 
betreft van meer 
dan 20 uur/week 
gedurende minstens 
4 weken: adviseer de 
werkzoekende om 
ook vrijstelling van 
beschikbaarheid aan te 
vragen bij Actiris.

3. De opleiding past 
niet in het door 
VDAB vastgestelde 
traject naar werk.

Geen vermindering van 
inschrijvingsgeld

Geen extra financiering 
voor het centrum

— Verwijs de cursist naar 
Actiris in functie van 
eventuele gedeeltelijke 
vermindering van 
inschrijvingsgeld 
(als de cursist 
uitkeringsgerechtigd 
is).

4. VDAB ontving nog 
geen vraag over de 
passendheid van 
deze opleiding in 
het traject naar 
werk van de werk-
zoekende.

Geen vermindering van 
inschrijvingsgeld als 
de cursist zich dadelijk 
inschrijft.

Geen extra financiering 
voor het centrum als 
de cursist zich dadelijk 
inschrijft.

Deze cursist is gekend 
als werkzoekende.
VDAB ontving van hem 
nog geen vraag of de 
opleiding past in zijn 
traject naar werk.

Verwijs de cursist door 
naar VDAB om de 
passendheid van de 
opleiding in het traject 
naar werk te laten 
nagaan.
A. Als er een erkende 

opleiding is, doet de 
cursist een aanvraag 
via de VDAB-
opleidingengids.

B. Als er geen erkende 
opleiding is, doet de 
cursist een aanvraag 
via het formulier in 
Mijn Loopbaan.

C. Als de cursist zich 
niet tot VDAB wil 
richten: schrijf de 
cursist in.

http://www.vdab.be/opleidingen/aanbod?p=1
http://www.vdab.be/opleidingen/aanbod?p=1
http://www.vdab.be/opleidingen/aanbod?p=1
http://www.vdab.be/opleidingen/aanbod?p=1
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5. De vraag of de 
opleiding past in 
het door VDAB vast-
gesteld traject naar 
werk is in behan-
deling.

Geen vermindering van 
inschrijvingsgeld als 
de cursist zich dadelijk 
inschrijft.

Geen extra financiering 
voor het centrum als 
de cursist zich dadelijk 
inschrijft.

Deze cursist is gekend 
als werkzoekende.
Hij stelde VDAB de 
vraag of de opleiding 
past in zijn traject 
naar werk. De vraag is 
nog in behandeling bij 
VDAB.

Vraag de cursist te 
wachten op antwoord 
over passendheid van 
de opleiding in het 
traject naar werk van 
VDAB. Is het antwoord 
positief, krijgt hij 
volledige vermindering 
van inschrijvingsgeld 
en het centrum krijgt 
extra financiering.

Als het een opleiding 
betreft van meer 
dan 20u per week 
gedurende minstens 
4 weken: adviseer de 
werkzoekende om 
ook vrijstelling van 
beschikbaarheid aan te 
vragen bij Actiris.

VDAB is niet bevoegd (voor taalopleidingen en overige basisvaardigheden)

— — — VDAB is niet bevoegd 
voor de inschatting 
van de passendheid in 
traject naar werk voor 
deze werkzoekende.

Verwijs de cursist naar 
Actiris voor inschatting 
van de passendheid in 
traject naar werk.
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8. Lijst van automatisch 
passende opleidingen 
voor Brusselse 
werkzoekenden 
(18/06/2019)

CODE NAAM OPLEIDING

756 Aanvullende algemene vorming

605 Engels - Opstap talen

606 Engels - Opstap TKO

374 Engels professioneel bedrijfsgericht 
richtgraad 2

376 Engels richtgraad 1

377 Engels richtgraad 2

603 Frans - Opstap talen

604 Frans - Opstap TKO

380 Frans professioneel bedrijfsgericht 
richtgraad 2

382 Frans richtgraad 1

383 Frans richtgraad 2

90015 Informatie- en communicatietechnologie

854 Latijns schrift basiseducatie

337 Latijns schrift richtgraad 1

9014 Latijns schrift richtgraad 1

753 Maatschappijoriëntatie: Levenslang en 
levensbreed leren

745 Maatschappijoriëntatie: Mobiliteit

752 Maatschappijoriëntatie: Omgaan met 
veranderingen

751 Maatschappijoriëntatie: Rechten en plichten

747 Maatschappijoriëntatie: Techniek

755 Maatschappijoriëntatie: Werk

90006 Maatwerk: Alfabetisering Nederlands Tweede 
Taal

90001 Maatwerk: Informatie- en 
communicatietechnologie

90003 Maatwerk: Nederlands

90004 Maatwerk: Nederlands Tweede Taal

90005 Maatwerk: Wiskunde

598 Nederlands

804 Nederlands - Doorstroom

10026 Nederlands - Doorstroom

802 Nederlands - Maatschappelijk functioneren

10024 Nederlands - Maatschappelijk functioneren

803 Nederlands - Maatschappelijk participeren

10025 Nederlands - Maatschappelijk participeren

830 Nederlands tweede taal - richtgraad 1 *

832 Nederlands tweede taal - richtgraad 2 *

338 Nederlands tweede taal professioneel 
bedrijfsgericht richtgraad 2

601 Nederlands tweede taal richtgraad 1

845 Nederlands tweede taal Richtgraad 1 in BE

856 NT2 Alfa - Mondeling Richtgraad 1

857 NT2 Alfa - Mondeling Richtgraad 1 en 
Schriftelijk richtgraad 1.1

882 Open alfa NT2

90008 Open Nederlands

90009 Open Nederlands tweede taal

90010 Open Wiskunde

350 Socio-Culturele Integratie R1

351 Socio-Culturele Integratie R2

694 Wiskunde - doorstroom

692 Wiskunde - maatschappelijk functioneren

693 Wiskunde - maatschappelijk participeren

* Ook de taalbaden in het kader van de VDAB-mandatering 
(die deel uitmaken van de codes richtgraad 1 en 2 
Nederlands) zijn automatische passende opleidingen voor 
Brusselse werkzoekenden.




